






     Byczy Artykuł: Fenomen Bobby’ego Portisa 

Tekst: Piotr Jankowski @PJ_Jankowski 

Foto: K.C. Johnson 

Bobby Portis jest tegorocznym wyborem w drafcie Chicago Bulls. Wybrany z odległym, 

22 pickiem zawodnik pokazał się w preseason ze świetnej strony. Jego dyspozycja 

w meczach przedsezonowych nie odzwierciedla picku, z jakim trafił do NBA. Kto wie, może 

Bulls wybrali po raz kolejny wielkiego gracza z odległym numerem? 

Mówiąc wielkiego mam na myśli 

oczywiście Jimmiego Butlera, który do Wietrznego 

Miasta trafił w 2011 roku z 30 numerem. Dziś 

26 latek obok Derricka Rose’a jest najważniejszą 

postacią chicagowskiej organizacji. Kto wie, czy 

z Portisem nie będzie podobnie. Talent ma wielki, 

więc zobaczymy jak ten diament zostanie 

oszlifowany przez Fred Hoiberg.  

Portis mierzy 211 centymetrów i gra 

na pozycji środkowego, ewentualnie silnego 

skrzydłowego. Przez dwa lata prezentował swoje 

umiejętności na uczelni Arkansas Razorbacks, gdzie 

został znaleziony przez skautów Bulls. W trakcie 

meczów przedsezonowych pokazał się ze świetnej 

strony notując średnio 12,5 punktu oraz 12,2 

zbiórki na mecz. Na parkiecie spędzał średnio 26 

minut, co tym bardziej podkreśla jak dobre 

statystyki wykręca. 

- Jest świetny – zachwala swojego kolegę 

Derrick Rose. – Podoba mi się jego pewność siebie. 

To bardzo rzadkie u debiutantów. Będzie nas 

naciskał do twardszej gry, dawania z siebie jeszcze 

więcej. My mu pomożemy się rozwinąć, on pomoże 

nam wygrywać mecze. Kto wie jak dobrym graczem 

będzie w przyszłości – kończy rozgrywający. 

Bobby Portis jest bardzo dobrym graczem 

defensywnym, mimo że waży zaledwie 

104 kilogramy. Potrafi upilnować silniejszych 

rywali, a przede wszystkim bardziej 

doświadczonych. Jego waga daje mu niesamowitą 

zwinność, dzięki której w spotkaniach 

przedsezonowych notował średnio 1,2 bloku 

na mecz. W swojej grze obronnej przypomina 

Joakima Noaha, twardego gracza z wielkim sercem. 

Może w tegorocznym drafcie Bulls znaleźli 

następcę dla Francuza? 

- Zawsze staram się dostosować do danej 

sytuacji. Gdy trafiłem do NBA wiedziałem, że muszę 

dać z siebie jeszcze więcej, by w tej lidze się 

utrzymać i stanowić i sile drużyny. Zawsze 

pracowałem ciężko, dlatego jestem gotowy do gry 

na najwyższym poziomie – mówi Portis. – Zawsze 

gram twardo, tym się cechuję. Gdy wybiegam 

na parkiet i nie gram twardo to po prostu nie 

jestem sobą. Kocham koszykówkę i chcę stać się jak 

najlepszym graczem – kończy młody gracz. 



Poza dobrą grą w obronie 

pierwszoroczniaka można także pochwalić 

za dyspozycję po drugiej stronie parkietu. 

W pierwszych meczach preseason miał co prawda 

problem ze skutecznością, lecz prawdziwy popis 

swoich umiejętności dał w meczu z New Orleans 

Pelicans, kiedy to robił co chciał z najlepszym 

defensorem poprzedniego sezonu – Anthonym 

Davisem. Trafił 8/12 swoich prób  i świetnie krył 

po swojej stronie parkietu przyszłego MVP ligi. 

- Uwielbiam jego energię – mówi Hoiberg. 

Na jakiejkolwiek pozycji bym go nie wystawił 

to da z siebie wszystko. Zawsze, kiedy przebywa 

na parkiecie drużyna czerpie z tego ogromne 

korzyści. Liczę, że dalej będzie tak ciężko trenował – 

kończy szkoleniowiec Bulls. 

Bobby nie był na uczelni typowym 

strzelcem dystansowym. W Chicago próbuje jednak 

swoich sił jako obwodowy killer. Swoje strzelanie 

rozpoczął już w trakcie ligi letniej, kiedy 

to z McDermottem ciągnął byczą drużynę. Trafił 

wówczas 3/7 prób za trzy, z czego te trzy celne 

próby w jednym meczu.  

Wciąż nie wiemy jak będzie wyglądał duet 

podkoszowych w ekipie Freda Hoiberga. 

Szkoleniowiec słynie z tego, że nie wystawia 

w pierwszym składzie dwóch wysokich graczy. Jego 

system gry stworzony jest dla czterech 

obwodowych, dlatego w pierwszej piątce 

praktycznie pewny miejsca może być Nikola 

Mirotić. Znakiem zapytania jest jednak gracz 

na pozycji środkowego. Pau Gasol jest świetnym 

ofensywnym graczem, lecz w obronie podobnie jak 

Threekola nie spisuje się najlepiej. Wystawienia 

Hiszpanów obok siebie nie będzie za mądre pod 

kątem defensywnym.  

Bobby na pewno nie będzie od razu 

zawodnikiem pierwszej piątki, lecz z czasem 

powinien przebić się do pierwszego składu. Jest 

graczem wszechstronnym – tak jak pisałem, może 

grać jako silny skrzydłowy jak i środkowy. Portis 

będzie na pewno dostawał dużo czasu jako stretch-

four, ale możliwe, że dostanie szansę gry jako 

fałszywa piątka katująca rywali z dystansu. 

Hoiberg nie może narzekać na brak 

talentu pośród wysokich zawodników, będzie 

musiał po prostu optymalnie poukładać obie 

rotacje. To co prawda preseason, ale 

dotychczasowa postawa Portisa pozwala 

przypuszczać, że Bobby będzie zapewniał bardzo 

solidne minuty w drugim składzie. 

Młody gracz chwalony jest nie tylko przez 

kolegów z drużyny. W superlatywach wypowiadają 

się o nim także inni trenerzy. 

- Jest świetny w obronie, potrafi 

zablokować rywala, ale i rzucić z dystansu – mówi 

Stan Van Gundy. – Nie mamy w NBA wielu takich 

graczy jak on. Kevin Love potrafi rzucić z dalekiego 

dystansu, ale obrońcą tak dobrym już nie jest. 

Bobby jest bardzo utalentowanym graczem, 

z którego Bulls będą mieli jeszcze sporo radości – 

mówi trener Pistons. 

Portis według wszystkich mock draftów 

znajdował się w top 15, dlatego jego gra dla 

Chicago może być zdziwieniem. Fani Bulls powinni 

być szczęśliwi, że Gar Forman wybrał w drafcie 

właśnie Bobby’ego Portisa. Zobaczymy więc jak 

spisze się w sezonie regularnym, bowiem właśnie 

to będzie dla niego prawdziwy test. 

Kliknij na zdjęcie aby odtworzyć film 

https://www.youtube.com/watch?v=4zJIrW9b1a8


Sylwetka Byka: Orlando Woolridge 

Tekst: Mateusz Wrona 

Foto: blogs.bulls.com, WikiMedia, usatoday.com 

Przygotowując się do napisania tego artykułu poświęciłem trochę czasu na zapoznanie się 

z grą Orlando Woolridge w barwach Byków. Udało mi się załatwić kilka spotkań z połowy 

lat 80 z jego udziałem, nie po to aby opisywać tutaj mecze z udziałem zawodnika, 

bo to możecie  zobaczyć na YT, ale żeby w pewien sposób „wczuć się w zawodnika” w jego 

styl grania. Jak i w magię tamtych lat, których nie mogę pamiętać i jedynie dzięki starym 

nagraniom mogę zobaczyć trochę tej wyjątkowej koszykówki z pięknych lat NBA. 

Początki 
W grudniu 1959 roku na świat przyszedł 
Orlando Woolridge. Już 18 lat później 
rozpoczął swoją przygodę w NCAA na uczelni 
Notre Dam. Już rok później doszedł z swoją 
uczelnianą drużyną do Final Four, przez kolejne 
lata nie było już tak owocnie i jego drużyna nie 
zdołała już dojść tak daleko w rozgrywkach 
NCAA. Po czterech latach spędzonych 
na uczelni postanowił kontynuować swoją 
karierę w NBA. Zgłosił się do draftu, gdzie 
wielu uznawało go za jednego z lepszych 
zawodników draftu z 1981 roku. 
 

Pierwsza runda 6 pick 
Ten niski skrzydłowy został wybrany z wysokim 
szóstym numerem, przez Chicago Bulls. 
Drużynę, która w sezonie 80/81 zanotowała 
bilans 45 – 37 i odpadła w drugiej rundzie play 
– off przegrywając 4:0 z Boston Celtics. Warto 

dodać, że w tym samym drafcie z 2 numerem 
wybrany został Isiah'a Thomas, którego kariera 
później nie raz krzyżowała się z drużyną 
z Wietrznego Miasta, oczywiście poprzez 
walkę jego Detroit Piston z Bykami. Pierwszy 
sezon Orlando w Chicago nie był zbyt owocny, 
drużyna w sezonie 81/82 zanotowała bilans 36 
– 46 co spowodowało, że zabrakło dla nich 
miejsca w rozgrywkach posezonowych. Sam 
zawodnik nie zachwycał w debiutanckim 
sezonie swoją grą. Spędzał średnio niecałe 16 
minut na parkiecie w każdym meczu, notując 
w tym czasie 7,3 punktu na spotkanie. 
Na pewno nie były to liczby, które zadowalały 
ludzi w Chicago, ale jak wiadomo pierwszy 
sezon jest zawsze najtrudniejszy. 
 
Kolejne lata w Bulls 
Kolejne sezony były już o wiele lepsze, można 
powiedzieć, że nawet przełomowe. W swoim 
drugim sezonie w NBA Orlando grał już 28,5 
minuty na mecz. Rzucał też 16,5 punkty, ale 
wraz z poprawieniem jego statystyk drużyna 
obniżyła jeszcze bardziej swoje loty. Bilans 29 –
53, ponownie nie dał drużynie gry w play-
off'ach. Słabe wyniki drużyny przełożyły się 
także na słabą frekwencję na meczach Byków. 
Chicago Stadium zanotowało 18 frekwencję 
na 23 drużyny, które w tamtych latach grały 
w NBA. Wydawać by się mogło, że po tak 
słabym sezonie drużyna w końcu zacznie grać 
lepiej. Nic takiego jednak nie nastąpiło. 
Orlando Woolridge ponownie poprawił swoje 
statystyki (33,9 minuty na mecz, 19,3 punktu). 
Stał się liderem drużyny jeżeli chodzi 
o statystyki, można powiedzieć, że był 
„gwiazdą” Chicago Bulls. Jego liderowanie 
drużynie nie było jednak zbyt owocne, bilans 



28 – 54 dał Bykom ostatnie miejsce w lidze. 
Nikt nie miał gorszego bilansu niż drużyna 
z Wietrznego Miasta. W 1984 roku zapisał się 
też w historii konkursu wsadu. Jako pierwszy 
w historii Slam Dunk wykonał wsad pod nogą. 
 
Jak wyglądała jego gra 
Teraz chwila przerwy w historii zawodnika, 
pora na małą analizę jego gry. Pierwsze 
co rzuca się w oczy oglądając jego grę 
w barwach Bulls to duża dynamiczność. Jeżeli 
znalazł on tylko odrobinę miejsca pod 
atakowaną tablicą od razu kończył akcję 
wsadem. Przez wielu był uznawany za jednego 
z pierwszych specjalistów od punktowanie 
po alley – opp'ach. W kolejnych sezonach gry 
do Bulls dołączył Jordan grał trochę zbyt 
egoistycznie. Nie bardzo także stosował się 
do taktyki, którą grali tamtejsi Bulls, 
potwierdzają to też słowa Jerry'ego Krause: 
To był miły facet, ale kiedy podjąłem pracę 
w Chicago, był jednym z chłopaków, którego 
musieliśmy wymienić. Był bardzo 
indywidualnym graczem co nie pasowało do 
filozofii drużyny, miał także pewne problemy 
osobiste. O wymianie i ostatnich sezon w Bulls 
będę pisać za chwilę. Poruszając jego 
efektowną grę widać to też po zaproszeniach 
na konkurs wsadów. Nigdy nie udało mu się 
wygrać Slam Dunk'u, ale warto zaznaczyć, 
że poza pierwszym wsadem pod nogami wziął 
także udział w konkursie w 1985, który do dziś 
uznawany jest za jeden z lepszych w historii. 
 

 

Ostatnie sezony w Wietrznym Mieście 
Sezon 1984/85 to wybór w drafcie Jordan'a, 
zawodnika tego nie muszę nikomu 
przedstawiać. Zawodnik ten stał się 
początkiem końca Orlando w Wietrznym 
Mieście. Michael już w pierwszym sezonie stał 
się liderem Bulls, a Woolridge był już tylko tym 
drugim. Zdobywał co mecz 22,9 punktu. 
Drużyna zanotowała także znaczną poprawę 
co zaowocowało udziałem w play – off'ach. 
Przegrali w nich 3 – 1 z Milwaukee Bucks. 
Kolejny sezon, jak się później okazało był 
ostatnim w barwach Chicago dla Orlando. 
Po poprzednim udanym sezonie, drużyna 
zanotowała regres, spowodowane to było 
kontuzją Jordana pod jego nieobecność 
Woolridge nie potrafił poprowadzić Bulls tak 
jak to robił Michael. Niski skrzydłowy 
w sezonie tym zdobywał 20,7 punktu na mecz. 
Po sezonie władze Bulls straciły cierpliwość. 
Orlando podpisał kontrakt z Nets, a oni 
w zamian za to, że Chicago nie użyło prawa 
pierwokupu oddali do Bulls wybory w drafcie 
w latach 88 (2 runda) i 89 (1 runda Stacey King 
i także 2 runda).   
 
Czemu rozstał się z Bulls? 
Powody są dwa, pierwszym z nich jest Jordan, 
który podobno nigdy nie ukrywał niechęci 
do Woolridge. Jego styl gry jak i bycia nie 
pasował liderowi Byków, nie podobało mu się 
także podejście do koszykówki oraz 
imprezowanie Orlando z grupą innych graczy 
Bulls (z czasem cała ta „szajka” została 
„rozbita”). Sam Jordan w swoim debiutanckim 
sezonie mówił: „kiedy chodzę między 
pokojami drużyny, po drodze unosi się gęsty 
dym, czuć zapach marihuany, który wydobywa 
się spod drzwi”. Drugi powód to brak 
dostosowania się do potrzeb drużyny, przez 
pryzmat czasu nikt w Chicago nie narzeka na 
to, że Orlando opuścił drużynę, ale kto wie 
jak by to było, gdyby gracz potrafił się zmienić. 
Mógł być gwiazdą NBA jak i Chicago. 
Pozytywnie wypowiadał się też o nim były GM 
Chicago Bulls Thorn: „ Miał kilka lat dobrych 
z punktu widzenia statystycznego, był 
utalentowanym facetem, na jego twarzy 
zawsze można było zobaczyć uśmiech”. Nie 
omieszkał on jednak zauważyć, że koszykówka 
nie zawsze była dla Orlando na pierwszym 
miejscu. 
 



Dalsza kariera koszykarska 
Po odejściu do Nets rozpoczęła się swego 
rodzaju tułaczka po drużynach Woolridga. 
W New Jersey spędził dwa sezony, 
w pierwszym wszystko było w porządku, 
jednak w kolejnym rozegrał zaledwie 19 
spotkań. Stało się tak ponieważ został 
zawieszony za narkotyki. Po tym sezonie 
związał się z Los Angeles Lakers. Został tam 
zawodnikiem wchodzącym z ławki, dawał 
drużynie dużo i zdołał z nią dojść do finału 
NBA. Jeziorowcy przegrali jednak tamten finał 
z Detroit Pistons 4 – 0. Po dwóch sezonach 
w Lakers, grał sezon w Denver gdzie zanotował 
najlepszy statystycznie etap kariery, notując 
średnio 25,1 punktu na mecz. Po przygodzie 
w Denver trafił  do Pistons, z tego etapu 
kariery dobrze wspomina go Isiah'a Thomas: 
Był wspaniałym facetem, zabawny, kochany 
gość, miał wielkie poczucie humoru, był 
człowiekiem bezkonfliktowym, taki ludzi lubisz 
mieć wokół siebie. Jego przygoda z Tłokami 
trwała niespełna dwa lata, gdyż w trakcie 
został wymieniony do Bucks. Nie zagrzał tam 
długo, rozegrał dla Koziołków zaledwie 
8 spotkań by po sezonie trafić do 76ers. 
W wieku 34 lat rozegrał swój ostatni sezon 
w NBA w Philadelphi. Sezon 1993/94 zakończył 
notując średnio 12,7 punktu. Po czym 
zakończył swoją karierę w NBA. 

Nie skończył jednak z koszykówką,  przez dwa 
lata mogli oglądać go kibice koszykówki 
w Włoszech, gdzie grał najpierw dla 
Benneton'u Treviso, a później dla Buckler 
Bologna. 
 
Trener i przedwczesna śmierć 
Po karierze koszykarskiej, nadal był związany 
z swoją dyscypliną sportu. W latach 1998/99 
był trenerem w WNBA drużyny Los Angeles 
Sparks, po tej przygodzie powrócił na ławkę 
trenerską ponownie w latach 2008/09, kiedy 
to trenował drużynę z ligi ABA Arizona Rhinos. 
„Mamo tak mi przykro, jak potoczyła się moja 
kariera, ale jest to wyłącznie moja wina”. Tak 
sam oceniał Orlando swoją karierę. Z czasem 
okazało się, że cierpi on na chorobę sercową, 
przewlekła choroba doprowadziła do śmierci 
Woolridga 31 maja w 2012 roku, w rodzinnym 
domu. Można stwierdzić literacko, że Orlando 
był w pewien sposób postacią tragiczną 
w historii Chicago Bulls jak i całej NBA, 
a wszystko przez jego problemy z narkotykami 
co na pewno spowodowało fakt, że jego 
kariera tak naprawdę nigdy nie wzniosła się 
na wyżyny. 

Nie mógł mówić przez ostatni tydzień, 

jego oddech zwolnił, a on po prostu odszedł 

cicho. Miał wielu przyjaciół, ale nie sądzę 

by oni wiedzieli jak bardzo ich kochał.  



Bulls Kitchen #2 

Tekst: Marcin Więckowski @87Wieckowski 

Foto: brendanmarschall929.wordpress.com, naplesnews.com, nba.com 

Drugi numer magazynu, druga część Bulls Kitchen, chciał nie chciał, operować trzeba wokół 

liczby „2”. Z racji, że porażka w sporcie boli, a kłuje ze zdwojoną siłą, kiedy jest to porażka 

u bram końcowego sukcesu, przypomnieć chcę lata kiedy to organizacja z „Windy City” 

doznawała goryczy porażki i odpadała z rywalizacji w finałach… finałach konferencji, bo jak 

wie to od dawna większość, a mniejszość od teraz, Byki legitymują się w finałach NBA 

bilansem 6-0. Nieco bardziej zrównoważone jest to, jeśli spojrzymy na rekord finałów 

konferencji, wtedy organizacja ma bilans 6-5. Właśnie te 5 sezonów kiedy Chicago Bulls 

byli drudzy w konferencji bierzemy pod lupę! 

 

Co ciekawe i warte podkreślenia, zespół z 

Chicago nie zawsze odpadał w finałach 

konferencji wschodniej. Od powstania 

organizacji czyli roku 1966 do rozgrywek 

sezonu 1979/80 Byki były w konferencji 

zachodniej.  

Sezon 1973-74 

Jeszcze przed erą Michaela Jordana, Byki 

zbudowały team, który miał papiery na 

zwycięstwa i osiąganie sukcesów. Pod wodzą 

trenera Dicka Motty, Bulls dwukrotnie grali w 

finałach konferencji zachodniej. W sezonie 

zasadniczym Bulls osiągnęli najlepszy w swojej 

krótkiej historii bilans 54-28, a po ograniu w 

pierwszej rundzie Detroit Pistons ( tak oni 

również grali na zachodzie )przyszedł czas na 

finał konferencji i batalię z Milwaukee Bucks. 

„Kozły” prowadzone przez duet Kareem 

Abdul-Jabbar/Oscar Robertson przejechały się 

po zespole Bulls wygrywając serię 4-0 i 

awansując do finałów.  

Niekwestionowanymi liderami organizacji w 

tamtym czasie było trio Bob Love/ Chet 

Walker/ Norm Van Lier. Ciężko wyciągnąć z 

tego okresu zaawansowane statystyki, jednak 

jako argument niech posłuży fakt, że 

wspomniana trójka zdobywała średnio w serii 

z Bucks 60 punktów, na 96 rzucanych przez 

cały team. 

1974 Playoffs 

1 runda / Półfinał Konferencji:  

Chicago Bulls 4 – 3 Detroit Pistons 

2 runda / Finał Konferencji:  

Chicago Bulls 0 – 4 Milwaukee Bucks 

Sezon 1974-75 

Kolejny sezon w rundzie zasadniczej był dla 

podopiecznych Dicka Motty nieco słabszy. 

Bulls w RS osiągnęli bilans 47-35, mimo 

wszystko był to drugi wynik na zachodzie i 

Bulls do fazy playoff przystępowali pewni 

siebie. Pierwsza runda, będąca zarazem 

półfinałem konferencji to odprawienie z 

kwitkiem zespołu Kansas City Kings. W finale 

konferencji Bykom przystało zmierzyć się z 



drużyną Golden State Warriors. O ile rok 

wcześniej Bulls nie mieli w walce o finały NBA 

nic do powiedzenia i odpadli w szybkiej 

czteromeczowej serii, o tyle w roku 1975 Bulls 

byli bardzo blisko osiągnięcia pierwszych 

finałów w swojej jeszcze dość krótkiej historii. 

Zespół z Oakland nie był naszpikowany 

legendami ligi w takim stopniu jak Bucks z 

poprzedniego roku. W drużynie brylował Rick 

Barry, cała reszta rosteru była po prostu 

świetnym uzupełnieniem i tworzyła monolit, 

to wspólne cechy nawet do obecnej drużyny 

GSW. Bulls natomiast do trójki swoich liderów 

z poprzednich rozgrywek dorzuciła 

powracających po kontuzjach Jerryego Sloana 

oraz Toma Boerwinkle. Cała seria była bardzo 

wyrównana, tylko 2 spotkania z 7 meczowej; 

przegranej serii zakończyły się zwycięstwami 

wyższymi jak 10 punktów. Niestety i tym 

razem, drugi rok z rzędu Byki musiały uznać 

wyższość rywali; późniejszych mistrzów NBA. 

Szkoda tym wielka, że w tamtym okresie do 

wygrania Mistrzostwa starczyło przejść łącznie 

z finałami 3 rundy i wygrać 12 spotkań 

1975 Playoffs 

1 runda / Półfinał Konferencji:  

Chicago Bulls 4 – 2 Kansas City Kings 

2 runda / Finał Konferencji:  

Chicago Bulls 3 – 4 Golden State Warriors 

Sezon 1988-89 / 1989-90 

Na kolejne sukcesy takiego kalibru przyszło w 

Wietrznym mieście czekać równe 15 lat. W 

ciągu tego czasu liga NBA diametralnie się 

zmieniła. Zwiększyła się ilość drużyn, 

powołany na stanowisko komisarza ligi David 

Stern zreorganizował ligę, która z 

prowincjonalnej organizacji, stała się ligą 

zawodowców powoli otwierającą się na świat. 

W końcu dzięki niepoliczalnej masie talentu 

jaki od schyłku lat 70-tych, przez wszystkie 80-

te dostał się do NBA, po prostu stała się 

atrakcyjna medialnie, były to czasy tzw. 

„Showtime” 

Chicago Bulls z sezonu 1988-89 również 

wpasowali się w to motto. Trener Doug Collins 

+ Michael Jordan, który dopiero co stał się 

pierwszym  człowiekiem od ery Wilta 

Chambarleina z ponad 3000 punktów w 

trakcie jednego sezonu mieli jeden cel – 

detronizacja Boston Celtics z miana 

kontendera Wschodu i awans do finałów NBA. 

Po sezonie regularnym Bulls byli na 5-tym 

miejscu w konferencji, a po odprawieniu w 

pierwszych dwóch rundach fazy playoffs 

drużyn z Cleveland oraz Nowego Jorku 

wszyscy w Windy City byli w świetnych 

humorach, bowiem o awans do finałów 

przyszło im się z Detroit Pistons, którzy 

niespodziewanie do finałów konferencji mieli 

bilans 7-0, odprawiając bez porażki zespoły 

Bucks oraz Celtics.  

Michael Jordan może się pochwalić się 

bilansem 6-0 jeśli chodzi o rekord finałów 

NBA, jednak „Bad Boys” z Detroit mogą 

pochwalić się w swojej historii tym, że 

dwukrotnie z rzędu stawali na przeszkodzie 

Jordana i odprawiali go z kwitkiem. 

Seria z roku 1989 poza ciężkim fizycznym 

basketem nie miała swojej dłuższej historii. 

Pistons postawili wszystko na wyeliminowanie 

Jordana z gry, a mając w rosterze takich 

zaciekłych obrońców jak Isiah Thomas, Joe 

Dumars, Bill Laimber czy młodziutki Dennis 

Rodman nie było to zbyt trudne, tym bardziej, 

że jako środków obrony można było używać 

łokci, barków.  

 

Nieco osamotniony Michael Jordan mimo 

bardzo dobrych statystyk na poziomie średnio 

30 punktów, 5,5 zbiórek oraz 6,5 asyst w serii 

nie zdołał poprowadzić drużyny do finałów, 

Bulls przegrali serię 2-4, rewanż za to 

niepowodzenie planowany był za rok. 



1989 Playoffs 

1 Runda:  

Chicago Bulls 3 – 2 Cleveland Cavaliers 

2 Runda / Półfinał konferencji:  

Chicago Bulls 4 – 2 New York Knicks 

3 Runda / Finał Konferencji:  

Chicago Bulls 2 – 4 Detroit Pistons 

To czego Bulls nie zdołali ugrać w roku 1989, 

miało zaprocentować w kolejnym sezonie, 

gdzie mądrzejsi o doświadczenie z poprzedniej 

serii, prowadzeni przez będącego w ciągłym 

progresie talentu Jordana, Bulls mieli jeden 

cel, wygrać z „Tłokami”. Sezon regularny 

przeszli jak burza osiągając bilans 55-27 co 

było drugim wynikiem na wschodzie. Dwie 

pierwsze rundy playoff spółka Pippen, Grant, 

Paxson pod dowództwem Michaela Jordana 

przeszła jak burza, wysyłając na ryby zespoły 

zespoły Bucks oraz 76ers. W finale konferencji 

tak łatwo miało już nie być. Obrońcy tytułu, 

nieustępliwi, grający brzydki, brutalny, ale 

skuteczny Basket podopieczni legendarnego 

Chucka Daly’ego. Finał konferencji Wschodniej 

1989-90 przeszedł do historii jako jedna z 

najbardziej dramatycznych serii w historii Ligi. 

Siedmio meczowa mordercza seria, w której 

oddać mistrzowi trzeba co jego, Bulls nie 

prowadzili ani razu. Od stanu 0-2 stać było 

Byki na wyrównanie 2-2, po kolejnej porażce, 

Byki dały radę wyrównać jeszcze stan 

rywalizacji na 3-3, jednak siódme spotkanie tej 

serii to była klęska zakończona wynikiem 74-

93 i co było następstwem awansem Detroit 

Pistons do finałów. Ostatni mecz tej serii 

uświadomił chyba wszystkim, że sam Michael 

Jordan mimo niesamowitych statystyk 

indywidualnych nie jest w stanie poprowadzić 

Bulls do upragnionych finałów, potrzeba było 

zmiany, zmiany na stanowisku trenera, która 

w perspektywie kolejnych lat okazała się 

strzałem w dziesiątkę i zapoczątkowała 

dynastię Chicago Bulls! 

 

1990 Playoffs 

1 Runda:  

Chicago Bulls 3 – 1 Milwaukee Bucks 

2 Runda / Półfinał konferencji:  

Chicago Bulls 4 – 1 Philadelphia 76 ers 

3 Runda / Finał Konferencji:  

Chicago Bulls 3 – 4 Detroit Pistons 

Sezon 2010-11 

Czasy bliższe pokoleniu kibiców wychowanych 

na magii talentu Derricka Rose’a. Ciężko 

uwierzyć, że sezon w którym Rose zdobył 

statuetkę MVP, sezon w którym Bulls 

zdominowali Wschód osiągając bilans 62-20 

był 4 lata temu. Bulls prowadzeni byli przez 

trenera, który w tamtym czasie był wzorcem, 

uosobieniem osiągnięcia przez organizację 

końcowego sukcesu. Tom Thibodeau 

zbudował drużynę, która twardą defensywą, 

ale również tempem gry miała przypomnieć 

miastu sukcesy dynastii Byków z lat 90-tych. 

Perfekcyjny sezon regularny, gładkie 2 

pierwsze rundy fazy playoff, w końcu 

rywalizacja w finale konferencji z drużyną 

Miami Heat prowadzoną przez trio, które 

poświęcając finanse postawiło na sukces 

sportowy; Dwyane Wade, LeBron James, Chris 

Bosh.  



Ostatnie finały konferencji Byków zaczęły się 

zgodnie z planem. W pierwsym meczu tamtej 

serii Bulls wykorzystali przewagę parkietu 

wygrywając spotkanie z „Żarami” różnicą 21 

punktów, jednak to co nastąpiło w kolejnych 4 

spotkaniach, można nazwać tylko jednym 

„blowout”. 

Można gdybać, czego nie lubię, że dla Derricka 

Rose’a było za wcześnie na detronizację 

LeBrona Jamesa, że „bench mob” który 

stanowił siłę organizacji w sezonie regularnym 

zawiódł i nie udźwignął presji w playoffach, że 

Tom Thibodeau zbyt szybko uwierzył, że 

mistrzostwo i sukces można osiągnąć 

perfekcja jedynie na bronionej stronie 

parkietu.  

 

2011 Playoffs 

1 Runda:  

Chicago Bulls 4 – 1 Indiana Pacers 

2 Runda / Półfinał konferencji:  

Chicago Bulls 4 – 2 Atlanta Hawks 

3 Runda / Finał Konferencji:  

Chicago Bulls 1 –4 Miami Heat 



Byczy Artykuł: Prosto z USA! 

Tekst: Filip Chicago Janusz Ciepliński 

Foto: WikiMedia 

Siedziałem w Subwayu i zastanawiałem się, o czym napisać mój pierwszy artykuł w Byczym 

Magazynie (dzięki wielkie dla chłopaków z redakcji za tę możliwość!). Kompletnie bez 

pomysłu i weny. Wzrokiem przeleciałem po wszystkich innych klientach tej wykwintnej 

restauracji i zauważyłem obrazek, który prawdopodobnie nigdy nie zdażyłby się (niestety) 

w polskiej scenerii. Dwójka mężczyzn w wieku około 30 lat, zajadało swoje kanapki... Nie 

byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że każdy z nich miał na sobie czapkę dwóch 

różnych drużyn baseballowych z Chicago – Chicago Cubs i Chicago White Sox. „No dobra, 

ale jaki to ma związek z Chicago Bulls” – już mówię – Żaden. Chciałem zwrócić Waszą 

uwagę na to, jak bardzo inne (i moim zdaniem zdrowsze) podejście do kibicowania i 

wszystkiego co ze sportwem związane mają Amerykanie. Sezon się jeszczeni zaczął, 

dlatego pozwolę sobie na ogólny artykuł. Mam nadzieję, że ci, którzy w Stanach już byli 

zgodzą się ze mną. 

 Wyobrażacie sobie kibiców Wisły Kraków i 

Cracovii przy jednym stole, prowadzących 

rozmowę na temat ich drużyn i tego, jak 

spisuje się w tym sezonie dany zawodnik? 

Jeżeli tak, to bardzo mnie to cieszy. Mi 

przychodzi to z wielką trudnością. Być może 

dlatego, że wychowałem się w Warszawie, 

gdzie kibice Legii i Polonii byli odwiecznymi 

rywalami. W wiadomościach sportowych co 

parę dni mówiono o tym, jak na stadionach 

dochodziło do burdy tak dużej, że stadion 

musiał zostać zamknięty, a wszyscy kibice (bez 

wyjątku) dostali zakaz wstępu na kolejne pare 

meczy swojej drużyny. Cały problem w tym, że 

dorastając, przyjąłem wzajemną nienawiść 

kibiców przeciwnych drużyn, za coś, co jest 

normalne i wręcz naturalne. Po czasie 

przestało mnie dziwić to, że przed, w trakcie 

lub po derbach Warszawy dochodziło do 

zamieszek, było to coś „wliczonego w koszta”. 

Ale przecież tak nie powinno być!  

Uświadomiłem to sobie po przylocie do 

Stanów Zjednoczonych. Zauważyłem, że tutaj 

sport traktuje się jak widowisko. Coś w rodzaju 

pójścia na koncert. Okoliczności są trochę 

inne, ale jeśli chodzi o fanów, ich cele 

praktycznie się nie zmieniają – oni po prostu 

chcą spędzić dobrze czas (będąc na stadionie 

lub oglądając mecz w telewizji). Pamiętam, że 

moje wrażenia z pierwszego meczu NBA, na 

którym byłem opisałem słowami – chłopaki 

grają w kosza, a na około nich trwa jedna 

wielka impreza przeplatana oklaskami lub 

buczeniem (w zależności od tego, co stało się 

na boisku). Pamiętajcie, że wszystko to dzieje 

się na całej hali, gdzie kibice Miami Heat w 

koszulkach LeBrona i Wade’a siedzą obok 

kibiców Bulls...i co? I dobrze się bawią!  

Powiecie, że przecież wszyscy wiedzą, że całe 

Chicago nienawidzi LeBrona. Zgadza się, macie 

absolutną rację. Prawdopodobnie nie 

znajdziecie tutaj fana Chicago Bulls, który 

powie dobre zdanie o Jamesie, ale tyczy się to 

tylko i wyłącznie jego osoby, a nie ludzi, którzy 

noszą koszulki z jego nazwiskiej i uważają go 

za najlepszego koszykarza na świecie. Nikt 

nikogo za to nie pobije, nie opluje, nie zbluzga. 

Masz inne zdanie? Masz do tego prawo! 

Po jakimś czasie zauważyłem też, że wielu 

kibiców lubi wspierać swoje drużyny w taki 

sposób, że na swoich samochodach przyklejają 

naklejki z logiem drużyn, które wspierają; 



kupują specjalne tablice rejestracyjne; mocują 

flagi na zewnątrz samochodów itd. Ile taki 

samochód wytrzymałby na parkingu na 

„wrogim terytorium” w naszym pięknym 

kraju? Niestety, ale prawdopodobnie nie 

więcej niż 30 minut. 

Zanim postawicie na mnie krzyżyk chciałem 

powiedzieć, że to nie tak, że uważam, że w 

Polsce (i Europie) kibice na meczach nie 

potrafią się dobrze bawić, a jedyne co robią to 

rzucają w siebie krzesełkami – nie to mam na 

myśli. Na pewno jest spora rzesza kibiców 

każdej z drużyn, którzy tak jak w Stanach 

Zjednoczonych, przychodzą obejrzeć dobre 

widowisko sportowe, a nie wszczynać burdy. 

Moim zdaniem problem polega na tym, że w 

Polsce nadal wyjątkiem są kibice, którzy 

przychodzą na mecz, by móc cieszyć się tym, 

co mogą zobaczyć na boisku, zamiast brać 

udział w awanturach. Wiem, że mogę brzmieć 

jak 70-latek, który kompletnie zatrzymał się w 

czasie, ale uwierzcie mi, że to co zobaczyłem w 

tutaj na miejscu, zrobiło na mnie ogromne 

wrażenie. Gdyby tak nie było, nie napisałbym 

tego tekstu. Ostatnim przykładem niech 

będzie historia, który przydarzyła mi się 

niecały tydzień temu. 

Będąc na wakacjach w Miami, gdzie z dumą 

nosiłem czapkę Chicago Bulls. Znając historię 

obydwu drużyn i tego, jak nie pałają do siebie 

wzajemną miłością, miałem pewne obawy, 

kiedy przechadzałem się ulicami. Na zaczepkę 

nie musiałem długo czekać, tylko wyobraźcie 

sobie moje zdziwienie na twarzy, kiedy 

zamiast usłyszeć „chcesz wpier%$&?”, 

usłyszałem „Fan Bulls? Jak sądzisz, jak daleko 

zajdziecie w tym sezonie”. Oby do Play Offów, 

a potem się okaże – odpowiedziałem. Tak 

zaczęła się rozmowa między mną, a mężczyzną 

w średnim wieku w środku Miami. Co się 

okazało? Był fanem San Antonio Spurs... 

Wolność słowa i wyznania, oto Stany 

Zjednoczone.  



                             Bycze Kalendarium: Sezon 1967/1968 

Tekst: Ignacy Sławiński 

Foto: nasljerseys.com 

Raczkujący wciąż w lidze zespół Chicago Bulls swój debiutancki sezon może bez wątpienia 

zaliczyć do udanych. Osiągnięta faza play-off pokazała, że Byki to drużyna z charakterem, 

która może walczyć z każdym. Zrealizowany cel z rozgrywek 1966-1967 również wydawał 

się w zasięgu ekipy z Wietrznego Miasta. 

Po udanym debiutanckim sezonie 1966-1967 

zespół Chicago Bulls do kolejnych rozgrywek 

podchodził z nadzieją na kolejne play-offy. 

Podobnie jak teraz, tak i w późnych latach 

sześćdziesiątych poprzedniego stulecia 

Konferencje można było podzielić na lepszą i 

gorszą. Byki miały na tyle szczęście, że słabszy 

w tamtych czasach był Zachód, co znacznie 

ułatwiało im drogę do rozgrywek 

posezonowych. Tak, nie pomyliłem się. 

Pierwotną konferencją Chicago Bulls był 

Zachód i dopiero od sezonu 1980/1981, kiedy 

to liga liczyła 23 zespoły, Byki zostały dodane 

do Konferencji Wschodniej. 

Wraz z rozpoczęciem sezonu zmianie uległo 

też miejsce rozgrywania spotkań 

chicagowskich Byków. International 

Amphitheatre zastąpił Chicago Stadium. Hala 

mogła pomieścić ponad 18 tysięcy kibiców 

koszykówki, czy dwukrotnie więcej, niż w 

przypadku Amphitheatre. Byki rozgrywały 

swoje mecze w tym obiekcie, aż do roku 1994. 

Pierwszy pojedynek zawodników Reda Kerra w 

nowej hali zakończył się niestety porażką Bulls 

107-105. Pogromcą byli Los Angeles Lakers. 

W porównaniu do poprzednich rozgrywek z 

podstawowych zawodników klub opuścił Don 

Kojis, który przeniósł się do debiutującego 

wówczas San Diego Warriors. Samemu 

skrzydłowemu zmiana otoczenia wyszła na 

dobre, ponieważ z średniej punktowej w 

Chicago (10,2 pkt) podniósł swoje statystyki do 

poziomu 19,7 pkt w każdym meczu. Gdyby w 

sezonie 1967-1968 NBA przyznawała nagrody 

Most Improved Player to Kojis z pewnością 

zgarnąłby tę statuetkę. Jednak jego skuteczna 

gra nie przenosiła się na dobro drużyny, która 

zakończyła rozgrywki jako najsłabsza drużyna 

ligi wygrywając jedynie 15 spotkań. 

Początek sezonu z pewnością nie należał do 

udanych. Cztery porażki na starcie dały 

włodarzom Byków sporo do myślenia. 

Zawodził w dużej mierze lider zespołu z 

poprzednich rozgrywek Guy Rodgers, który w 

czterech, otwierających sezon spotkaniach 

notował najsłabszą w swojej karierze i 

nieprzekraczającą 30% skuteczność w rzutach 

za dwa punkty. Co prawda, wciąż bardzo 

dobrze rozgrywał (średnio 7,0 asyst), jednak z 

perspektywy czasu, mający już 32 lata 

koszykarz nie wyglądał tak dobrze, jak 

chociażby w sezonie regularnym 1966/1967. 

Władze Bulls postanowiły podjąć dość 

radykalne kroki, czego efektem było oddanie 

rozgrywającego do Cincinnati Royals, w zamian 

za niepewnego (dziewięć punktów w dwóch 

meczach ów sezonu) 

dwudziestosześcioletniego Flynna Robinsona, 

odpowiednią ilość pieniędzy oraz dwa wybory 

w drafcie. 

Guy Rodgers słynął z nieustępliwości i 

ogromnej woli walki. Jeszcze zanim trafił do 

Bulls, w roku 1964 w trakcie Finałów 

Konferencji Zachodniej po jednej z akcji został 

bardzo mocno uderzony przez przeciwnika po 

czym stracił przytomność. Po pięciu minutach 

spędzonych na ławce, znów był gotowy do gry, 

potwierdzając to 19 punktami i 8 asystami. 



„Pamiętam różne sytuacje, kiedy 

po ciężkim starciu musieliśmy 

rozdzielać Guy'a od przeciwnika. 

Nie chcieliśmy, żeby nasz lider 

został wyrzucony z boiska bądź 

stała mu się krzywda. Wiadome 

było też, że zawsze można liczyć 

na pomoc Rodgersa.” - były gracz 

Chicago Bulls, Don Kojis. 

Rodgers mimo, że grał w Bulls 

praktycznie tylko jeden rok, to 

zapisał się w historii tej drużyny. Jego łączna 

liczba asyst (908) z sezonu 1966/1967 wciąż 

jest barierą nie do doścignięcia dla kolejnych 

pokoleń Bulls. Nikt dotychczas nawet nie 

zbliżył się do tego wyczynu, ponieważ drugi na 

liście, Ennis Whatley rozdał „tylko” 662 asysty 

w przeciągu jednego sezonu. 

Początkowo ta zamiana Robinsona za Rodgersa 

nie była, rzecz jasna oceniana jako dobry ruch 

Byków. Jednak z biegiem czasu, absolwent 

uczelni Wyoming swoją solidną grą zdobywał 

przychylność oraz akceptację kibiców, stając 

się później jednym z ulubieńców chicagowskiej 

publiki. 

Zamiana na linii Warriors – Bulls nie przyniosła 

na samym początku zbyt wielu pozytywów dla 

tych drugich. Byki jak przegrywały z 

Rodgersem, tak i przegrywały z Robinsonem, 

notując niechlubne 0-9 na starcie. Przełamanie 

nastąpiło w pojedynku z Seattle SuperSonics, 

kiedy to Bulls wreszcie odnieśli zwycięstwo, a 

liderem spotkania skuteczny Bob Boozer. 

Radość jednak nie trwała zbyt długo, ponieważ 

zespół Reda Kerra w kolejnych meczach znów 

zawodził przegrywając kolejnych sześć 

pojedynków. 

Sporadyczne zwycięstwa przeplatane 

porażkami pojawiły się dopiero po ponad 

miesiącu od startu sezonu. Najdłuższa seria 

zwycięstw Chicago Bulls w ówczesnym sezonie 

wynosiła... trzy mecze. Na szczęście 

debiutujące w lidze ekipy SuperSonics oraz 

Warriors grały jeszcze mniej skutecznie, co 

pomimo, aż 53 porażek przy jedynie 29 

zwycięstwach Bulls, pozwoliło drużynie z 

Wietrznego Miasta awansować do play-off z 

ostatniej, premiowanej pozycji. 

 

Podobnie jak rok wcześniej, tak i 

teraz kibice w Chicago musieli 

zadowolić się jedynie pierwszą 

rundą rozgrywek posezonowych. 

Przeciwnikiem okazali się tym 

razem gracze Los Angeles Lakers 

ze świetnym Jerrym Westem. 

Pierwsze dwa pojedynki odbyły 

się w Kalifornii, gdzie triumfowali 

gospodarze. Trzeci mecz 

przeszedł do historii z dwóch 

powodów. Jednym z nich jest bez 

wątpienia pierwsze w historii zwycięstwo w 

fazie posezonowej. Byki pokonały wówczas 

Jeziorowców 104:98. Drugim istotnym faktem 

jest 41 punktów Flynna Robinsona. Wyczyn 

zawodnika przez osiemnaście lat był rekordem 

organizacji pod względem ilości zdobytych 

punktów przez jednego gracza w fazie play-off. 

Dopiero w 1987 roku o jedno oczko więcej 

rzucił sam Michael Jordan. 

 Zwycięstwo oraz świetny występ Robinsona 

sprawił, że na kolejny mecz w Chicago Stadium 

sprzedano o dwa tysiące więcej biletów. 

Zwiększone zainteresowanie spotkaniem 

niestety nie przełożyło się na wynik. Bulls 

przegrali mecz nr 4. Robinson tym razem 

pilnowany przez Jerry'ego Westa nie błyszczał 

skutecznością, kończąc mecz z ośmioma 

punktami, trafiając przy tym 4/16 z gry. Po 

spotkaniu grzmiały media w Chicago, między 

innymi Chicago Tribune, którego redakcja 

zarzucała sędziom stronniczość i przychylność 

dla Lakers twierdząc, że mimo wielu wejść pod 

kosz, Flynn Robinson ani razu nie znalazł się na 

linii rzutów wolnych. 

W piątym spotkaniu, rozgrywanym w Los 

Angeles, zespół Lakers nie dał najmniejszych 

szans ekipie z Chicago wygrywając pewnie 

122:99 i kończąc tę serię triumfem 4-1. Był to 

także ostatni mecz Reda Kerra w roli 

szkoleniowca Bulls. Urodzony w Chicago, 

młody trener przeniósł się do Phoenix, gdzie 

przez ponad rok prowadził tamtejszych Suns. 

Jednak nie był to ciekawy okres w jego 

trenerskim życiu. Pierwszy sezon zakończył z 

najgorszym bilansem w całej lidze (16-66), a w 

drugim opuścił Arizonę po 38 meczach (bilans: 

15-23). 



Byczy Artykuł: Podsumowanie preseason 

Tekst: Piotr Jankowski @PJ_Jankowski 

Foto: YouTube 

 

Chicago Bulls zakończyli swoje przygotowania do sezonu 2015/16 meczem z Dallas 

Mavericks. Drużyna z wietrznego miasta wygrała 4 spotkania. Tyle samo razy Bulls musieli 

uznać wyższość rywali. Nie powinniśmy jednak patrzeć na wyniki, a wyciągnąć wnioski z 

błędów popełnianych w tych spotkaniach. 

 

Fred Hoiberg zapowiedział w trakcie dnia dla 

Mediów, że nie powie jak będzie wyglądała 

pierwsza piątka Bulls na najbliższe rozgrywki. 

Uznał, że mecze przedsezonowe są po to, by 

sprawdzić każdą możliwą opcję. Wypowiedź ta 

na pewno ucieszyła zawodników drużyny         

z Wietrznego Miasta, bowiem każdy wiedział, 

że dostanie swoją szansę, którą będzie musiał 

wykorzystać.  

Podsumowanie 

Nowy szkoleniowiec drużyny z wietrznego 

miasta zasłynął w trakcie meczów 

przedsezonowych tym, że dawał szansę 

każdemu zawodnikowi. Szansę na grę 

dostawał Snell, Moore, a nawet i zawodnik 

teoretycznie do odstrzału – Kirk Hinrich. Każdy 

z nich swą szansę wykorzystał, a za wygranego 

PreSeason musimy uznać Douga McDermotta. 

Niski skrzydłowy wybrany w Drafcie 2014 

przez Bulls cały zeszły rok spędził na ławce 

rezerwowych, obok coacha, Toma Thibodeau.  

Hoiberg zasłynął w NCAA tym, że nie boi się 

stawiać na świetnych, a przede wszystkim 

młodych strzelców. McDermott większość 

meczów przedsezonowych wchodził na parkiet 

z ławki, dając masę energii i punktów swojej 

drużynie.  

Preseason do udanych zaliczyć może na 

pewno Bobby Portis, który okazał się 

najlepszym pierwszoroczniakiem. Grał bardzo 

pewnie w obronie, nie robił sobie nic z 

bardziej doświadczonych od niego rywali. Miał 

też okazję zagrać przeciwko swojemu idolowi, 

Kevinowi Garnettowi, dzięki czemu spełniło się 

jedno z jego marzeń. Panowie mieli podobno 

także krótki trash-talk, zakończony śmiechem 

obojga. W ofensywie nie grał już jednak tak 

dobrze, często przypominając Noaha. Najlepiej 

spisał się w meczu z Pelicans, kiedy to 

występował przeciwko najlepszemu 

defensorowi ubiegłego sezonu – Anthonemu 

Davisowi. Wykonywał masę zwodów, na które 

bez trudu nabierał się skrzydłowy, czym zyskał 

sobie wielką sympatię kibiców innych drużyn. 

Eksperci koszykarscy są zdziwieni, że tak dobry 

zawodnik został wybrany z tak odległym 

pickiem w drafcie. 

Rose powraca w masce 

W trakcie pierwszego dnia obozu 

szkoleniowego Derrick Rose nieszczęśliwie 

nadział się na łokieć kolegi z drużyny, Taja 

Gibsona. Zderzenie to spowodowało pęknięcie 

oczodołu u rozgrywającego byków. Jak się 

okazało kontuzja zmusiła Derricka                   

do opuszczenia siedmiu spotkań 

przedsezonowych. 

Rose wybiegł na parkiet w ostatnim meczu, z 

Dallas Mavericks. Zagrał 10 minut i wyglądał 

jak stary, dobry Rose. W tym czasie zapisał na 

swoim koncie 8 punktów (skuteczność 4/6) i 

asystę. Prócz tego było widać wielki ciąg na 

kosz, nie bał się tego po tak poważnej kontuzji. 

Wszystko wskazuje na to, że wybiegnie w 

pierwszej piątce na Cleveland Cavaliers. 



Kto wybiegnie w pierwszej piątce na Cavs? 

Fred Hoiberg nie podał jeszcze opinii 

publicznej informacji, jak będzie wyglądała 

pierwsza piątka Bulls w sezonie 2015/16, lecz 

po meczach przedsezonowych możemy 

próbować wytypować, kto będzie starterem w 

układance nowego szkoleniowca. 

Pewni miejsca w pierwszym składzie mogą być 

chyba tylko dwaj zawodnicy – „złotousty” 

Derrick Rose oraz Jimmy Butler. Byczy back 

court pokazał się w zeszłorocznych Play Offach 

z bardzo dobrej strony, bowiem jako duet był 

drugi pod względem średniej zdobytych 

punktów (plasując się tuż za obwodem 

mistrzów NBA, Golden State Warriors). Przed 

sezonem Jimmy zapewniał na każdym kroku, 

że jeśli zdrowie dopisze, to mogą się stać 

najlepszym duetem w NBA.  

Operacja, jakiej nabawił się przed sezonem 

Mike Dunleavy na pewno spowodowała wielki 

ból głowy u trenera, Freda Hoiberga.  Pozycja 

niskiego skrzydłowego od czasu odejścia Luola 

Denga jest piętą achillesową chicagowskiej 

drużyny. Po jego odejściu na stałe w pierwszej 

piątce zadomowił się właśnie Mike. Załatanie 

dziury po doświadczonym skrzydłowym na 

miesiąc czasu wydaje się być trudnym 

zadaniem. Najbardziej prawdopodobne jest, 

że w pierwszej piątce na pozycji numer 3 

występować będzie Nikola Mirotić, bądź też 

Tony Snell. Mało możliwe jest ustawienie z 

Kirkiem Hinrichem na pozycji rzucającego 

obrońcy, zaś Butlera jako skrzydłowego.  

Wielką zagadką zdaje się rozszyfrowanie duetu 

podkoszowych, jaki zestawić ma nowy 

szkoleniowiec Byków. Kontuzja Dunleavy’ego  

może uniemożliwić ustawienie silnego gracza 

jako stretch-four, czyli rozciągającej gry 

czwórki. Jeśli na pozycji niskiego skrzydłowego 

miałby występować Mirotić, to Hoiberg 

zmuszony byłby do ponownego korzystania z 

duetu Gasol – Noah. Pytanie nasuwa się jedno 

– czy ten duet ma prawo funkcjonować? 

Wiele osób krytykowało Joakima Noaha za 

poprzedni sezon, lecz nikt nie zauważał 

świetnej pracy Francuza w obronie - jego 

łatania dziur po błędach MVP tegorocznego 

EuroBasketu. Dwóm podkoszowym brakowało 

zdecydowanie zgrania, które w Play Offach 

okazuje się być drugim najważniejszym 

aspektem, tuż po doświadczeniu. Będzie to na 

pewno twardy orzech do zgryzienia dla 

trenera Bulls, dokonać tego, co poprzednik nie 

potrafił. Zgranie tego duetu może przynieść 

drużynie z wietrznego miasta niebywałe 

korzyści. Gasol pokazał na Mistrzostwach 

Europy, że może rzucać z każdej odległości, 

dlatego mógłby spróbować swoich sił jako 

wcześniej wspomniana rozciągająca czwórka? 

Wydaje mi się, że warto dać temu duetowi 

jeszcze jedną szansę.  

Zbierając wszystkie przemyślenia, spodziewam 

się dość eksperymentalnej piątki na pierwszy 

mecz sezonu w postaci: Rose – Butler – Snell – 

Mirotić – Gasol. Pozycje obwodowych wydają 

się być wręcz pewne, zaś największy znak 

zapytania pojawił się na pozycji niskiego 

skrzydłowego. Tony Snell nie zagrał jakiegoś 

świetnego PreSeason, grywał mecze zarówno 

lepsze, jak i gorsze. Jednak to u niego możemy 

spodziewać się większej regularności, aniżeli u 

McDermotta. Prócz tego Tony jest o wiele 

lepszym obrońcą, a w meczu z taką drużyną, 

jaką są Cavs układanie składu trzeba 

rozpoczynać od dobrego ustawienia 

obronnego. 

 

 

Kliknij na zdjęcie, aby odtworzyć film 

https://www.youtube.com/watch?v=tqy4YGXiz3U


Byczy Artykuł: MJ i jego 63 punkty 

Tekst: Paweł Michalak @Kepesh82 

Foto: ballislife.com 

„Myślę, że to był Pan Bóg przebrany za Michaela Jordana” 

Słowa te, wypowiedziane przez Larry Birda dotyczyły wydarzenia, które miało miejsce 20 

kwietnia 1986 roku. Tego dnia Boston Celtics podejmowali Chicago Bulls w drugim 

spotkaniu pierwszej rundy konferencji wschodniej. Dla Michaela Jordana ten mecz miał 

się okazać jednym z najwybitniejszych indywidualnych osiągnięć w karierze.  

29 października 1985 roku, rozgrywając 

dopiero trzeci mecz sezonu regularnego 

przeciwko Golden State Warriors, Michael 

Jordan pod koniec drugiej kwarty doznał 

kontuzji lewej stopy. Początkowo 

planowany powrót na boisko w grudniu 

tamtego roku przeciągał się. MJ powrócił 

dopiero 15 marca 1986 roku po opuszczeniu 

aż 64 meczy. W spotkaniu przeciwko 

Milwaukee Bucks rozegrał 13 minut. Bulls z 

Jordanem w składzie wygrali 6 z 15 

pozostałych spotkań sezonu regularnego i z 

ostatecznym bilansem 30 zwycięstw i 52 

porażek zdołali zająć ósmą pozycję w 

konferencji wschodniej, gwarantującą 

udział w rozgrywkach playoffs.  

W pierwszej rundzie Chicago miało za 

przeciwnika najlepszą drużynę sezonu 1985-

86, która zakończyła rozgrywki z dorobkiem 

67 zwycięstw i 15 porażek. Boston Celtics, w 

której składzie znajdowało się wówczas 

pięciu przyszłych członków galerii sław, była 

również najlepiej broniącą drużyną tamtego 

sezonu. Spośród 41 meczy przed własną 

publicznością przegrała tylko jeden raz.  

Chicago Bulls uległo w tej serii w trzech 

spotkaniach, jednak w czasie drugiego 

meczu 20 kwietnia 1986 roku Michael 

Jordan dał pokaz niebywałego talentu na 

gruncie indywidualnego występu. 23 letni 

wówczas zawodnik rzucił w Boston Garden 

63 punkty, który to wynik do dziś pozostaje 

najwyższym zdobytym w jednym spotkaniu 

w rozgrywkach playoffs. 

To właśnie po tym spotkaniu Bird 

wypowiedział słynne stwierdzenie, że to 

sam Bóg grał tego dnia przebrany za 

Michaela Jordana. Spotkanie po dwóch 

dogrywkach zakończyło się zwycięstwem 

Celtics 135-131.  

Wyczyn jeszcze bardziej wybitny biorąc pod 

uwagę, że Jordan opuścił aż 64 spotkania w 

sezonie regularnym  z powodu złamanej 

stopy. Do osiągnięcia mogło nie dojść, gdyż 

organizacja rozważała wyłączenie Michaela 

na cały sezon z obawy przed odnowieniem 

się kontuzji. Jednak pod naciskiem Jordana, 

gracz występował z ograniczoną ilością 

minut. 

„Boston rzucił wszystkich i wszystko 

przeciwko niemu. Naładowali swoją 

defensywę by go powstrzymać, a on 

zdobywał punkty przy każdym podwojeniu i 

potrojeniu” tak wspomina tamto spotkanie 

John Paxson. 

W podobnym stylu Sam Vincent 

„Rzucaliśmy po trochu wszystkiego 

przeciwko niemu. Kevina z jego długimi 

rękoma, Danny’ego z jego nieustępliwym 

podejściem, Dennisa z jego wielkimi 

umiejętnościami defensywnymi, a on 

przeżuwał każdego, kto przed nim stanął. To 

była odmienna świadomość, której nie 



zaznajesz zbyt często. To był mecz w którym 

osiągnął pewną strefę, o której wspominają 

od czasu do czasu gracze, kiedy to obręcz 

wydaje się większa i niemal widzisz swoje 

ruchy zanim je wykonasz. Można było to 

zobaczyć w jego oczach”. 

Przy stanie 116-114 dla Celtics w 

regulaminowym czasie gry, mecz mógł 

zakończyć się zwycięstwem Byków, gdyż w 

samej końcówce Kevin McHale faulował 

Jordana przy próbie rzutu zza linii trzech 

punktów. Ówczesne przepisy jednak 

przewidywały dwa rzuty osobiste pomimo 

przewinienia za linią trzech punktów. 

Jordan oddał celnie oba osobiste i z 

dorobkiem 54 punktów doszło do dogrywki. 

Ta zakończyła się remisem 125-125 i doszło 

do kolejnej. Jordan miał na koncie 59 

punktów. Na niecałą minutę przed końcem 

drugiej dogrywki Michael rzutem ponad 

Danny Aingem wyrównał dotychczasowy 

rekord Elgina Baylora, zaś rzutem z 

wysokości linii rzutów osobistych 

doprowadził do stanu 131-131. Boston 

zdołał przeprowadzić jednak dwie udane 

akcje i ostateczny wynik spotkania wyniósł 

135-131 dla Celtics.  

Jordan w tym spotkaniu rozegrał 53 z 58 

możliwych minut. Zdobyte wówczas 63 punkty 

to najwyższa indywidualna zdobycz punktowa 

w fazie playoffs. Był to również początek tego, 

co z czasem miało przerodzić się w żywą 

legendę Michaela Jordana. 

Kliknij na zdjęcie, aby odtworzyć film 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tsRu0x_bQeY


                              Byczy Wywiad: Krzysztof Sendecki 

Tekst: Marcin Więckowski @87Wieckowski 

Foto: galeria prywatna Krzysztofa Sendeckiego 

Odpowiedzi na Moje pytania udzielił prywatnie fan Byków, zawodowo pasjonat sportu bez 

podziału na kategorie. Bardziej zorientowani mogą go pamiętać jako komentatora spotkań 

1 ligi koszykówki na antenie Orange Sport w ubiegłym sezonie, przed Wami Krzysztof 

Sendecki! 

 

Komentator, dziennikarz, również bloger. Skąd wzięła się pasja do sportu i koszykówki u Krzysztofa 

Sendeckiego? 

Miłość do sportu zaszczepili mi rodzice. Szczególnie tata, który jest wielkim kibicem piłkarskim. 

Koszykówka pojawiła się nieco później. Pod koniec lat 80-tych Stal Stalowa Wola (moje rodzinne 

miasto) awansowała do Ekstraklasy, a zaraz potem wszyscy już znali słynne powitanie "hej, hej tu 

NBA" rozpoczynające transmisje (czy raczej retransmisje:) w TVP.  

Pierwszy mecz NBA jaki obejrzałem to na pewno było spotkanie Chicago Bulls z Detroit Pistons. 

Prawdopodobnie było to jedno ze starć finału Konferencji Wschodniej w 1990 roku. Miałem 9 lat i 

zapamiętałem trzy słowa: "Byki", "Tłoki" i Jordan. Tak się zaczęło. Potem było wstawanie w nocy, 

kupowanie "Magic Basketball", obwieszanie plakatami całego pokoju, no i granie w kosza gdzie się 

tylko dało.  

 

Muszę jednak powiedzieć, że lubię też piłkę nożną, Formułę 1, tenis i wiele innych dyscyplin. Ale 

kocham tylko koszykówkę. To jedyny sport na który mogę patrzeć na każdym poziomie rozgrywek i 

nigdy mi się nie nudzi.   

 

 



Chicago Bulls w Polsce tym starszym kibicom kojarzy się z erą Michaela Jordana, tym młodszym z 

Derrickiem Rose'm. Jak to wygląda z Twojej strony? W jakich okolicznościach, od jakiej chwili 

nazywasz się fanem Bulls? 

Na pewno możesz mnie nazwać wyznawcą Michaela Jordana. Od niego wszystko się zaczęło i nikt 

nigdy mi nie wmówi, że był kiedykolwiek lepszy koszykarz niż MJ. Stąd i miłość do Bulls. Ale nie jest 

ona tak fanatyczna i kategoryczna jak Twoja:) Lubię też na przykład Lakers, bo uwielbiam Kobe'go 

Bryanta.  

Ale bez wątpienia "Byki" zajmują wyjątkowe miejsce w moim sercu. Także dlatego, że przez kilka 

miesięcy mieszkałem w Chicago, byłem na meczu Bulls, byłem w ich szatni i miałem okazję zadać kilka 

pytań Derrickowi Rose'owi.  

 

Kibice Chicago Bulls w ostatnich latach przeżywali więcej upadków niż wzlotów. W Twojej opinii 

jakich jeszcze zmian potrzebuje organizacja, żeby nawiązać do sukcesów z lat 90-tych?. 

Potrzebuje drugiego Michaela Jordana:) A poważnie, to zastanawiam się czy wypali zatrudnienie 

trenera Hoiberga. Może okaże się drugim Philem Jacksonem? A może przepadnie jak wielu 

szkoleniowców uniwersyteckich, którzy nie poradzili sobie w NBA? Nie chcę się mądrzyć, bo dziś to 

tylko "wróżenie z fusów". Mi marzył się w Chicago raczej ktoś taki jak Gregg Popovich, doświadczony 

szkoleniowiec który będzie budził szacunek oraz repekt u swoich koszykarzy i będzie w stanie  

wszystko szybko poukładać. Skład – teoretycznie – jest na tyle mocny, żeby powalczyć o mistrzostwo. 

Jeśli Fred Hoiberg to udźwignie i będzie miał trochę szczęścia to może się udać. Ale porażka w tym 

sezonie może być dla Bulls bardzo bolesna.  

 

Jesteś fanem Byków, jakim jeszcze zespołom kibicujesz i dlaczego? Jeśli nie zespołom, to 

poczynania których zawodników śledzisz najbardziej? 

Uwielbiam Kobego Bryanta. Jeśli kogoś można nazwać następcą Jordana to właśnie jego. Dlatego 

lubię też Lakers. Trzymam także kciuki za Hornets, bo to w końcu team MJ-a, a w liceum miałem 

kurtkę z wielkim szerszeniem na plecach. Gdy byłem młodszy - to opócz Jordana, Pippena i Rodmana 



- zachwycałem się Shaq'iem, Tracym McGrady'm, Vincem Carterem, ale też Latrellem Sprewellem czy 

Isaiah'em Rider'em. Dziś wciąż podziwiam Tony'ego Parkera czy Dwyana Wade'a. Nie mogę sie 

napatrzeć na to co na parkiecie wyczyniają Stephen Curry i LeBron James. Ja generalnie lubię oglądać 

koszykówkę, kocham NBA i dosyć łatwo "zakochuje się" w tych którzy tworzą na parkiecie historię. 

No i jako Polak kibicuję też Marcinowi Gortatowi, ale przede wszystkim podziwiam jak daleką drogę 

przebył by znaleźć się w miejscu w którym jest dzisiaj.  

 

Bulls na papierze są niemal identycznym zespołem jak w poprzednim sezonie. Jedyne zmiany to 

odejście Mohammeda i wybór w drafcie Bobby'ego Portisa ( niegwarantowanych umów Felicio i 

Crawforda nie liczymy ). Twoim zdaniem zmiana trenera i pozostawienie takich samych 

zawodników to atut, czy błąd? 

Jeszcze jedna próba. Na zasadzie, że wszystko zrobiliśmy dobrze a nie wypaliło. Właściwie nie wiem w 

jaki sposób "Byki" przegrały ubiegłosezonową rywalizację z CAVS. Może teraz się uda. Do tego 

potrzebny jest jednak zdrowy Derrick Rose i jak najmniej pozaboiskowych problemów. Największą 

zagadką pozostaje dla mnie efekt zmiany trenera.  

 

Joakim Noah - z bohatera, stał się w ostatnich miesiącach w oczach wielu pierwszym do odstrzału. 

Ma szansę wrócić do formy w ofensywnie grającej drużynie Hoiberga? 

Nigdy nie byłem wielkim fanem Noah'a i wydaje mi się, że będzie mu bardzo ciężko. Ale akurat serca 

do walki odmówić mu nie można, więc niech mnie zaskoczy i zagra tak jak wtedy gdy zdobywał 

DPOTY. W każdej, nawet najbardziej ofensywnie grającej drużynie są potrzebni ludzie od defensywy.  

 

Jimmy Butler vs. Derrick Rose. Od którego z nich, Ty 

zacząłbyś układanie rotacji? 

Od Derricka Rose'a! To wciąż jest jego drużyna i 

wywracanie tego do góry nogami, robienie lidera z Butlera 

może przynieść więcej problemów niż pożytku. Niech 

Butler będzie "Pippenem" Rose'a.  

 

8. Chicago Bulls w sezonie 2015-16 dojdą do? Na co stać 

Byki i jakie powinny być oczekiwania fanów? 

Każdy inny wynik niż mistrzostwo będzie porażką. A po 

porażce w tym sezonie trzeba będzie tą drużynę 

przebudować. Jeśli nie będzie problemów pozaboiskowych 

(nie tylko kontuzji ale też gadania o tym kto, kiedy, ile i 

gdzie zarobi w najbliższych sezonach) i jeśli Hoiberg 

sprawdzi się w NBA – to Derrick Rose być może wreszcie 

naprawdę zacznie budować coś co będzie nawiązaniem do 

osiągnieć Michael Jordana. A przecież to chłopak z Chicago, na niczym innym nie powinno mu zależeć 

tak bardzo jak na zdobyciu pierścienia dla Wietrznego Miasta. I tego wszystkim kibicom Bulls życzę!



Sylwetka Byka: Artis Gilmore 

Tekst: Mateusz Syryjczyk 

Foto: Earl Gustie, Tonya Austin, Rich Clarkson/NCAA Photos 

W bogatej historii byczego zespołu nie 

przewinęlo się wielu zawodników pokroju 

Michaela Jordana, czy Scottiego Pippena. 

Biorąc pod uwagę tylko graczy 

występujących na pozycji środkowego do 

tego grona należy zaliczyć m.in. Charlesa 

Oakley'a, Nate'a Thurmonda czy Joakima 

Noaha. Żaden z nich jednak nie może się 

równać z Artisem Gilmore'em, czyli 

najlepszym centrem w historii Chicago 

Bulls. 

Artis Gilmore przyszedł na świat 21 września 

1949 roku w małej miejscowości Chipley na 

Florydzie. Jak większość czarnoskórej ludności 

jego rodzina borykała się z problemami 

finansowymi. Ojciec jako rybak nie był w 

stanie wyżywić 10-osobowej rodziny, on i jego 

rodzeństwo często chodzili głodni, bez ubrań 

czy przyborów szkolnych. Pomimo tego żył w 

kochającej rodzinie a rodzice Artisa, chociaż 

słabo wykształceni nauczyli go jak odróżniać 

dobro od zła. W szkole średniej grał w Dothan 

w Alabamie, mieście oddalonym od jego domu 

o ponad 30 mil. Już wtedy dał się poznać jako 

utalentowany koszykarz. 

Na studiach reprezentował barwy dwóch 

drużyn. W latach 1967-1969 Gardner-Webb 

Junior College a 1969-1971 Jacksonville 

University, gdzie przytył do znacznych 

rozmiarów i osiągnął swoją pełną wysokość. 

Był gotowy do gry na najwyższym poziomie dla 

Jacksonville Dolphins. W 1971 poprowadził 

Dolphins do bilansu 27-2 i meczu o 

mistrzostwo NCCA, w którym ulegli 69-80 

UCLA. W ciągu dwóch lat gry dla tej uczelni 

stał się jednym z niewielu graczy, którzy 

osiągali średnio ponad 20 punktów i 20 

zbiórek. Jego 22.7 zbiórek na mecz to ciągle 

niepobity rekord NCCA. W 1971 został 

wybrany również do All-American First Team. 

 

W dniu draftu 1971 został wybrany przez 

Chicago Bulls oraz Kentucky Colonels grających 

w ABA. Na nasze nieszczęście zdecydował grać 

dla Colonels, z którymi podpisał 10-letnią 

umowę wartą 2.5 miliona dolarów. Były to 

ogromne pieniądze jak na tamte czasy i 

zapewniało Artisowi i jego rodzinie bezpieczną 

przyszłość. Ostatecznie w Kentucky spędził 

następne pięć lat. Gilmore z miejsca stał się 

liderem Colonels i doprowadził ich w sezonie 

1971-1972 do rekordowego bilansu 68-16. 

Zgarnął zarówno nagrodę Rookie of the Year 

oraz Most Valuable Player, notując średnio 

23.8 punktów jak i 17.8 zbiórek. Został również 

wybrany do All-Star Team. Pomimo jego 

dominacji Colonels przegrali w pierwszej 

rundzie 4-2 przeciwko New York Nets. W 

sezonie 1972-1973 zagrał w finale ligi, w 

którym jego zespół uległ Indiana Pacers. Smak 

mistrzostwa poczuł w 1975 roku, kiedy to 

Kentucky Colonels zrewanżowali się Indiana 

Pacers. Gilmore został oczywiście wybrany jako 

MVP finałów. Jego lista rekordów w ABA jest 

bardzo długa. Jest m.in. rekordzistą ABA w 



ilości bloków (422) uzyskanych w trakcie 

pojedynczego sezonu, średniej bloków (5,02) 

uzyskanych w trakcie pojedynczego sezonu czy 

w ilości zbiórek (40) uzyskanych w trakcie 

pojedynczego spotkania. Jest również liderem 

wszech czasów ABA w blokach (1431), średniej 

zbiórek (17,07) i średniej bloków (3,41). 5-

krotny uczestnik ABA All-Star Game. 5-krotnie 

zaliczany do All-ABA First Team. 4-krotnie 

zaliczany do All-ABA Defensive First Team. 4-

krotny lider w zbiórkach. 2-krotny lider w 

blokach. 2-krotny lider w skuteczności rzutów 

z gry. Zaliczony do składu Najlepszych 

Zawodników w Historii Ligi ABA. To tylko jego 

najważniejsze osiągnięcia w ABA pokazujące 

jego dominacje oraz ogromne umiejętności. 

„Każdy, kto grał w profesjonalną koszykówkę w 

czasach Gilmore'a powie ci, że obok Wilta 

Chamberlaina był najsilniejszym graczem, jaki 

kiedykolwiek grał w lidze... jego ogromna siła, 

timing i niesamowity atletyzm uczyniły z niego 

siłę nie do powstrzymania” Hubie Brown. 

 

ABA została rozwiązana w 1976 roku a najlepsi 

zawodnicy poprzez tzw. dispersal draft 

dołączyli do klubów NBA. Chicago Bulls jako 

zespół z najgorszym bilansem w lidze 24-58 

wybierali jako pierwsi. Skusili się na Gilmore'a, 

z którym podpisali 3-letnia umowę wartą 1.1 

miliona dolarów. Początek przygody z naszą 

drużyną był dla niego fatalny. 13 porażek z 

rzędu na otwarcie sezonu. Bulls jednak 

pokazali charakter i wygrali 20 z 24 ostatnich 

meczów w sezonie i z bilansem 44-38 

awansowali do play-off. Gilmore sezon 

zakończył ze średnimi 18,6 punktów i 13 

zbiórek na mecz, niestety Bulls odpadli w 

pierwszej rundzie przeciwko Portland Trail 

Blazers. Kolejne dwa sezony były dla niego 

najlepsze w karierze pod względem 

indywidualnym. Kolejno 22.9 i 23.7 punktów 

oraz 13.1 i 12.7 zbiórek na mecz. Jednak nawet 

takie statystyki nie pozwalały na udział Bulls w 

play-off. Dopiero w 1981 roku nasz zespół na 

czele z Artisem awansował do drugiej rundy. 

Niestety nasi zawodnicy nie sprostali 

rozpędzonym Boston Celtics przegrywając 0-4. 

Był to kolejny rozczarowujący sezon dla Artisa. 

Po rozegraniu kolejnego sezonu na własną 

prośbę został wytransferowany do San Antonio 

Spurs w zamian za Dave'a Corzine'a, Marka 

Olberdinga i gotówkę. Drużyna z Windy City na 

przełomie lat 70' i 80' była średniakiem w NBA 

i nie dawała grawancji sukcesów. Nikt nie mógł 

przypuszczać, że już niedługo do klubu dołączy 

najlepszy koszykarz w historii. Nigdy nie 

dowiemy się, jaki niesamowity duet mogli 

stworzyć Gilmore i Jordan w prime time tego 

pierwszego. 

„Oglądałem Artisa jako fan i był wielkim 

graczem. To kolejny przykład osoby, która w 

moim przekonaniu powinna dostać się do 

galerii sław dużo wcześniej. Nie ma 

wątpliwości, miał kilka bardzo udanych 

sezonów z Bulls” Jerry Reinsdorf. 

Po przeprowadzce do Teksasu Gilmore 

stworzył duet z George'em Gervinem. 

Doświadczony Gilmore czuł, że to ostatni 

dzwonek na zdobycie mistrzostwa. W sezonie 

1982-1983 Spurs zaliczyli bilans 53-29, 

najlepszy w historii klubu a nasz bohater 

notował średnio 18 punktów i 12 zbiórek. Było 

blisko, Spurs ulegli w finale konferencji 

przeciwko Lakers 4-2 po zaciętej rywalizacji, 

którzy w finale gładko 0-4 przegrali z 76ers. W 

następnych sezonach Spurs docierali do play-

off, lecz szybko odpadali w pierwszych 

rundach. Przez cztery lata gry dla San Antonio 

był ostoją zespołu pod koszem. Był gwarantem 



15 punktów i 10 zbiórek co wieczór. Tylko 

ostatni sezon w barwach Spurs 38-letniego 

Gilmore'a był nieco słabszy. 

„Grałem z Artisem przez trzy lata. Był częścią 

tej dynastii, chcieliśmy spróbować i dostać 

Lakers... Czuliśmy, że Artis miał szansę na 

pokonanie tych facetów” George Gervin. 

W sezonie 1987-1988 wrócił na stare śmieci do 

Chicago. Jednak jego druga przygoda z naszym 

zespołem trwała tylko 24 mecze. Po czym 

Gilmore został odesłany do Boston Celtics, aby 

grać jako zmiennik Roberta Parisha. Niemal 40-

letni weteran w swoim pożegnalnym sezonie z 

NBA był wciąż produktywny. Nie dość, że 

zagrał prawie we wszystkich meczach sezonu 

regularnego to jeszcze, zapewniał średnio 10 

punktów i 8 zbiórek. Opuścił NBA po 

rozegraniu 909 meczów, zdobyciu 15579 

punktów, 9161 zbiórek, 1747 bloków. Oto 

niektóre z jego osiągnięć: 6-krotny uczestnik 

NBA All-Star Game, 4-krotny lider NBA w 

skuteczności rzutów z gry, najskuteczniej 

rzucający z gry zawodnik w historii NBA, 

członek Koszykarskiej Galerii Sław. Po 

zakończeniu ostatniego sezonu w NBA wybrał 

się na sportową emeryturę do Włoch. Właśnie 

tam w 1989 roku zakończył swoją niesamowitą 

karierę. 

„Jako młodzieniec dorastałem w Chipley, 

Floryda. Podziwiałem takie legendy koszykówki 

jak Bill Russel, Wilt Chamberlain, Jerry West i 

Oscar Robertson. Nie wyobrażałem sobie, że 

pewnego dnia mogę dzielić z nimi scenę jako 

członek koszykarskiej galerii sław” Artis 

Gilmore. 

Kliknij na zdjęcie aby odtworzyć film 

https://www.youtube.com/watch?v=M5EUU9UZWCc


Sylwetka Byka: Nikola Mirotić 

Tekst: Marek Miernik 

Foto: csnchicago, rantsports, dailyherald 

 

Kibice Chicago Bulls pierwszy raz hasło Nikola Mirotic usłyszeli najpewniej w 2011, lecz na 
jego przyjście do drużyny czekali przez trzy lata. Po tym, jak udało się uzyskać prawa do 
niego w drafcie, w każdym kolejnym offseason jego nazwisko pojawiało się na liście 
potencjalnych nowych graczy Byków. Dopiero jednak w lecie 2014 plotki stały się faktem. 
Wówczas po kolejnym udanym sezonie młodego Czarnogórca w Europie, ostatecznie 
podpisany został kontrakt między nim a chicagowską organizacją. 
 
Przytoczona powyżej informacja jest dość 
powszechnie znana przez kibiców. Dlatego w 
tym artykule chciałbym się skupić na całej 
drodze Nikoli do koszykówki i najlepszej ligi 
świata. Jeżeli nie znacie jeszcze nazwisk Ivicy 
Dunkana, Jordana Vujacica czy Igora Crespo, 
to macie okazje, by dowiedzieć się, co łączy ich 
z drużyną z Chicago i z samym Miroticiem. 

 

 
 
11 lutego 1991 roku na terenie (jeszcze 
wówczas istniejącej) Jugosławii w 
miejscowości, wówczas nazywającej się, 
Titograd, na świat przybył nowy członek 
rodziny Mirotic. Obecnie ta miejscowość jest 
stolicą Czarnogóry i od 1992 nosi nazwę 
Podgorica – jest to powrót do nazwy, jaką 
miasto nosiło przed drugą wojną światową. 
Niko, wychowywał się tam, podobnie jak 
przeszło 20% mieszkających w niej 
Czarnogórców. Miejscowość ta położona jest 
w południowej części kraju, w pobliżu Albanii, 
z której godzinę zajmuje podróż w góry 
(Dynarskie), jednocześnie w 60 minut można 
dostać się do wybrzeża Morza Adriatyckiego. 
Ojciec gracza - Ranko rozwijał kilka mniejszych 
biznesów, podczas gdy jego matka Dragana 

opiekowała się nim i jego starszym bratem 
Filipem. 
Mimo że Podgorica nigdy nie było głównym 
obszarem walk toczonych podczas 
bombardowań Serbii na początku XXI wieku, 
Nikoli zdarzyło się odczuć skutki wojny. Ma on 
jedno złe wspomnienie z tym związane. 
Podczas bombardowania jego miejscowości, 
gdy przebywał w szkole, został zabrany z niej 
(dla bezpieczeństwa) przez dyrektora. W tym 
czasie przez wiele godzin jego rodzice 
bezskutecznie szukali go. „Oczywiście, byłem 
bardzo przestraszony" Mirotic opowiada o tej 
sytuacji. „Nie wiem, jak to wytłumaczyć; nie 
czuliśmy się bezpiecznie”. O samej wojnie 
mówi: „Jesteśmy małym krajem i to były 
naprawdę ciężkie czasy dla nas. Jak byłem 
młodszy, to pytałem rodziców, dlaczego nas 
atakują. Oni jednak zawsze próbowali mnie 
chronić, zapewniali mnie, że to nic 
poważnego, że się po prostu stało i się nie 
powtórzy”. 

 
W dzieciństwie Niko interesował się przede 
wszystkim piłką nożną i to z tym sportem 
wiązał swoje plany na przyszłość. Sam siebie 
gracz opisuje: „Byłem naprawdę niezły w piłkę 
nożną. Byłem szybki, choć trochę zbyt wysoki. 
Grałem w ataku”. Mnóstwo czasu spędzał na 
grze w piłkę z kolegami, marząc, by zostać 
kiedyś zawodnikiem lokalnej drużyny FK 
Budućnost Podgorica. Niko opowiada o tej 
drużynie: „To nie jest zespół znany na całym 
świecie, ale mamy sporo utalentowanych 
młodych graczy. Najlepsi gracze z Czarnogóry 
grają w uznanych klubach europejskich”. W 
tym czasie na swojego idola wybrał piłkarza FK 



Crvena Zvezda Belgrad – swojego imiennika – 
Zigicia. Nikola Zigic był jednym z najwyższych 
(mierzył 203 centymetry) i najlepszych 
napastników z byłej Jugosławii – dwukrotnie 
(2003 i 2005) wybierany był najlepszym 
graczem ligi serbskiej. Kiedy jednak w wieku 
13 lat, młody Mirotic zrównał się wzrostem ze 
swoim idolem, w planowanie jego przyszłości 
włączył się dziadek. 
Pewnego dnia rodzina Miroticiów przybyła z 
wizytą do domu seniora rodu. Ten, gdy 
zobaczył swojego chudego i nad wiek 
wyrośniętego wnuka, spojrzał mu w oczy i 
powiedział: „Jesteś bardzo wysoki, powinieneś 
grać w koszykówkę”. Wnuczek odparł, że nie 
lubi tego sportu, lecz dziadek nalegał, aby 
spróbował. Znał on dobrego trenera ze szkoły 
w Podgoricy, któremu udało się wcześniej 
wysłać swoich podopiecznych do najlepszych 
klubów Europy. Dziadek przekonał wnuka do 
wzięcia udziału w treningu i wymusił na nim, 
by ten sprawdził - chociaż czy lubi koszykówkę. 

 
Po pierwszym treningu trener powiedział do 
Niko: „Przyjdź następnym razem 30-40 minut 
przed treningiem, chciałbym ci coś pokazać”. 
Tym trenerem był Jadran Vujacic. Mierzący 
prawie 210 centymetrów były reprezentant 
Jugosławii, w której pojawiał się przez 20 lat 
kariery sportowej. Szkołę sportową ‘Joker 
School’ założył tuż po zakończeniu kariery w 
1998. Gdy pod jego skrzydła trafił młody 
Mirotic, trener od razu rozpoznał talent i 
przygotowywał go indywidualnie. Gracz 
Chicago mówi o nim: ‘Jadran zrobił dla mnie 
wszystko. To on sprawił, że zostałem 
koszykarzem”. Zanim zagrał w pierwszym 
meczu czy nawet luźnej gierce Niko musiał 
nauczyć się podstaw. Było tak, ponieważ sam 
mówił: „Zanim zacząłem grać w koszykówkę, 
nigdy wcześniej nie oglądałem jej. Nie 
podobało mi się to – w głowie miałem tylko 
piłkę nożną”. Zajęcia wspomina: „Uczyłem się 
wszystkiego. Uczył mnie podstaw koszykówki: 
jak powinienem rzucać, jak wchodzić pod kosz, 
jak nie robić kroków. To były proste rzeczy i 

naprawdę szybko je załapałem. Miesiąc po 
pierwszym treningu rzuciłem w meczu 20 
punktów”. W przeciągu dwóch lat pod okiem 
Vujacicia, Nikola został uzbrojony w 
śmiertelną broń – czyli jego skuteczny jump 
shot oraz kapitalny ball handling niespotykany 
dla graczy jego rozmiarów. W tym czasie 
widoczne stawały się efekty ich wspólnej 
pracy. Kiedy Niko miał 15 lat i przebywał na 
campie w Campos w Hiszpanii na talent 
Miroticia zwrócili uwagę skauci Realu Madryt. 
Wkrótce potem zaproponowano mu 
przenosiny do Madrytu. Czarnogórzec nie 
zamierzał zmarnować tej szansy, miał przy tym 
wsparcie rodziny, która wspólnie z nim 
przeniosła się do stolicy Hiszpanii. Niko, 
komentuje tę decyzję: „Zaczynałem wierzyć, 
że coś z tego może być. Przenosiny do 
Hiszpanii to była wielka szansa dla mnie”. 

 
Dla młodego chłopaka było to całkowita 
odmiana. Przeniósł się tam do szkoły i 
przystosował się ich systemu treningowego. 
Musiał szybko uczyć się hiszpańskiego. Jak sam 
przyznaje, jego słownictwo poprawiało się o 4-
5 słów dziennie. „Na początku nie miałem 
pojęcia o tym, co działo się na lekcjach. 
Wszyscy mówili w obcym języku”. Niko jednak 
nie narzekał. Miesiąc zajęło nauczycielom, 
zanim zauważyli, że on nie zdaje egzaminów, 
ponieważ nie rozumiał, co do niego mówią. 
Wtedy dostał indywidualnego nauczyciela. 
Czarnogórzec wspomina te czasy: „Koledzy z 
drużyny pomagali mi uczyć się języka. 
Najważniejszą rzeczą było grać jak najlepiej w 
koszykówkę, poza tym naprawdę się lubiliśmy 
”. Przez pierwszy rok mieszkał z rodzicami, 
natomiast w drugim sezonie przeniósł się do 
czegoś na wzór akademika, gdzie mieszkał z 
innymi młodymi zawodnikami. O wsparciu 
rodziców w tamtym czasie mówi: „Nie 
pracowali tam, tylko próbowali poświęcać cały 
czas, by mi niczego nie brakował, dbali o mnie. 
Byłem naprawdę młodym chłopakiem, miałem 
15 lat. Mój 18 letni brat pracował w 
Czarnogórze. Po roku oni wrócili, ja zostałem 
w Realu z innymi dzieciakami”. 

 
W Madrycie najpierw grał w drużynie B Realu, 
następnie celem nabierania doświadczenia 
przeniesiono go na jeden sezon do 
drugoligowej drużyny Pamesy Valencia. Wraz 
ze wzrostem poziomu umiejętności uczył się 
także języka i stawał się coraz wartościowszym 
zawodnikiem. 



W 2009 roku wrócił do Realu Madryt i zaczął 
przebijać się do pierwszej piątki drużyny. 
Mirotic wspomina: „W pierwszym roku w 
seniorskiej dryżynie nie oczekiwali ode mnie, 
że zostanę w niej dłużej. Grałem naprawdę 
dobrze i zaskoczyłem ich, więc zatrzymali 
mnie. Wchodziłem na boiska na 15-20 minut 
w meczu”. W wieku 19 lat podpisał pierwszy 
profesjonalny kontrakt z Realem. W 2011 
został obdarowany nagrodą „Wschodzącej 
gwiazdy Euroligi”, ten sam tytuł otrzymał 
sezon później, stając się pierwszym graczem w 
historii, który tego dokonał. „To było 
wspaniałe uczucie. Znaczyło, że robię dobrą 
robotę i rozwijam się jako zawodnik. 
Koszykówka to gra drużynowa, co oznacza, że 
niemożliwe byłoby dla mnie zdobycie tej 
nagrody bez pomocy kolegów z drużyny i 
trenerów”. 

 

W kwietniu 2010 roku Mirotic wylądował na 
Nike Hoop Summit – jest to wydarzenie, gdzie 
zbierani są najlepsi młodzi 18-letni koszykarze, 
którzy w meczu mają okazję pokazać się 
skautom z NBA. Ma to charakter spotkania 
USA kontra reszta świata. Zaproszenie na nie 
dostają najlepsi gracze – wielu z nich trafia 
potem do NBA. Choćby sam Nowitzki był 
długoletnim rekordzistą punktowym w tych 
spotkaniach, gdyż w 1998 zdobył 33 punkty. W 
2010 największą gwiazdą drużyny 
International miał być Duje Dukan – chorwacki 
zawodnik grający na uczelni University of 
Wisconsin. W składzie Stanów Zjednoczonych 
grali (obecnie w NBA) m.in. Kyrie Irving, 
Harrison Barnes i Jared Sullinger. Jednym z 
pozostałych uczestników był cichy Nikola 
Mirotic. Dukan i Mirotic skazani byli na siebie. 
Dukan pełnił funkcję tłumacza dla 
Czarnogórca, który nie znał zbyt dobrze 
wówczas angielskiego. Poza tym panowie 
razem trenowali, jedli, a także wspólnie 
spędzali wolny czas. W trakcie jednej z 
rozmów – Dukan wspomniał, że jego ojciec 
pełni funkcję skauta w Chicago Bulls, gdzie 
odpowiedzialny jest za nabór graczy spoza 
Stanów. W ostatnim dniu turnieju Nike, Nikola 
miał okazję osobiście spotkać się z Ivicą 
Dukanem. Podali sobie po raz pierwszy ręce. 
Jednak dla skauta Bullsów Mirotic nie był 
nieznanym graczem - Ivica obserwował go już 
od lat. Jak sam wyjaśnia: „Jadran i ja graliśmy 
przeciwko sobie w Europie. On grał w 
Partizanie Belgrad, stąd mieliśmy sporo okazji 

do rywalizacji. Od niego dowiedziałem się o 
Niko”. Gdy Nikola miał 16 lat - Dukan sam 
pierwszy raz miał okazję zobaczyć jego grę. 
Wspomina: “Widziałem, jak trenował z 
pierwszym zespołem Realu Madryt. Zapytałem 
wtedy: ‘Kim do cholery jest ten dzieciak?’ Był 
chudy, ale można było powiedzieć, że miał 
dużo umiejętności. Potrafił rzucać. Miał też 
imponujące zagrania w post-upie. Był jeszcze 
dzieckiem, ale jego umiejętności zrobiły na 
mnie wrażenie. Od razu pomyślałem, że to 
ktoś, kogo muszę mieć na uwadze”. Ivica 
również przyglądał się jego grze podczas 
treningów przed meczem Nike Summit: 
„Miałem okazję go obserwować. Ćwiczył dwa 
razy dziennie. Poza tym, przyjeżdżałem 
oglądać go na żywo 2-3 razy rocznie w 
Europie”. 

 
To na tym turnieju po raz pierwszy grę 
Miroticia zobaczył GM- Byków – Gar Forman. 
Oczywiście widział wcześniej raporty Dukana o 
tym zawodniku, jednak zawsze priorytetowe 
dla niego było zobaczyć gracza na żywo w 
akcji. Forman podczas Nike Summit widział 
wyrośniętego zawodnika, który miał świetny 
ball handling, niezłe umiejętności rzutowe i 
dobrze podawał. Bulls w 2011 mieli dwa 
wybory w drafcie – numery 28 i 30. Liczyli, że 
uda się wziąć Niko z 28. Jednak Forman dostał 
cynk, że GM Thunder – Sam Presti chciałby 
Czarnogórca wziąć jako z numerem 24 draftu. 
Oznaczało to, że Bulls musieli dokonać jakiejś 
wymiany. 
Ceremonię draftu Nikola oglądał z kolegami z 
drużyny. Kończyła się pierwsza runda naboru i 
nie pojawiło się jego nazwisko. Opowiada o 
tym: „To trwało bardzo długo. W Hiszpanii 
była trzecia w nocy. Chłopaki mówili coś w 
stylu: ,,Niko pójdziesz w drugiej rundzie, 
chodźmy spać” Powiedziałem, by czekali. Nie 
musieli znacznie dłużej, bo Mirotic został 
wybrany z numerem 23 przez Rockets i szybko 
przehandlowany do Timberwolves. To GM 
Minnesoty – David Kahn oddał Niko do 
Chicago w zamian za wybór numer 43 i 
gotówkę. Po tym fakcie zadzwonił do Nikoli 
jego agent Crespo i powiedział: „Zostałeś 
wybrany z 23 przez Bulls”. Wtedy Mirotic 
dowiedział się, że będzie graczem Bulls – 
świętował po tym z kolegami w hotelu całą 
noc. 
Tydzień później odwiedził go Duje Dunkan, 
który przejechał do Hiszpanii z reprezentacją 
Chorwacji U-20. Opowiada on historię: 



„Miałem na sobie cały czas koszulkę Chicago 
Bulls. W pewnym momencie Niko zapytał 
mnie: ‘Hej, gdzie to dostałeś?” 
Odpowiedziałem: „Jak mógłbym jej nie mieć. 
Jestem fanem Bulls przez całe moje życie”. 
Widząc żywe zainteresowanie Niko, Dunkan 
obdarował kolegą T-shirtem. Sam miał pełną 
szafę takich koszulek. Wspomina: „Trzeba było 
widzieć ten wyraz jego twarzy. Był naprawdę 
szczęśliwy”. 
Jednocześnie w tym samym roku Mirotic 
podpisał przedłużenie kontraktu z Realem – 
był świadomy, że na debiut w NBA będzie 
musiał zaczekać. 

 
Rozgrywając kolejne udane sezony w 
Hiszpanii, Mirotic wciąż utrzymywał kontakt ze 
swoim pierwszym trenerem. Vujacic był dla 
niego jak ojciec - zawsze mógł do niego 
zadzwonić, z każdym problemem, poradzić się 
i liczyć na wsparcie. Raz jednak było inaczej. 
Mirotic wspomina: „Zadzwoniłem do trenera i 
powiedziałem: »Trenerze, muszę powiedzieć 
ci bardzo ważną rzecz«. On odpowiedział: »Ok, 
co się dzieje?«Nie spałem przez dwie noce 
wcześniej, myśląc jak mu o tym powiedzieć. 
Ostatecznie wysapałem w słuchawkę: »Ja i 
twoja córka, jesteśmy razem«. Nie 
odpowiedział chyba przez pięć minut” - 
kończy, śmiejąc się Czarnogórzec. 
Nine, swoją obecną żonę, Nikola poznał 
podczas obiadu u trenera Vujacicia jakiś rok 
wcześniej, zanim zostali parą. Po tym telefonie 
musiał upłynąć niemal miesiąc, by trener 
zaakceptował i przyzwyczaił się do ich związku. 
Para wzięła ślub w czerwcu 2012 roku, a w 
maju rok później urodził się pierworodny syn – 
Aleksander. 
Na kolejną ważną życiową decyzję Niko nie 
musiał długo czekać. Agent gracza - 
zatrudniony przez niego w 2007, Igor Crespo - 
wspomina tamten czas: „Jego syn urodził się w 
maju. To było zaledwie dwa dni po przegranej 
Realu w Final Four. Niko, uwielbiał Bulls, ale w 
tym samym czasie, czuł, że może powinien 
pozostać jeszcze jeden rok w Madrycie". 
Crespo towarzyszyły mu niemal od początku 
jego kariery. To on od początku czuł, że młody 
Czarnogórzec trafi kiedyś do NBA i czynił 
wszelkie działania, by tak się stało. Kiedy Bulls 
zabiegali intensywnie o Carmelo Anthony’ego, 
wątpliwości młodego gracza zwiększyły się. 
Niko pytał go o radę, Crespo odpowiedział mu 
wtedy: „Bulls Cię chcą. Nie martwię o to czy 

sobie poradzisz, jestem tego pewien. Będziesz 
grał świetnie dla nich”. 
  
Po zakończonym w 2013 sezonie z Realem 
Madryt Niko stanął przed podjęciem życiowej 
decyzji. Miał zaledwie kilka dni, by podjąć 
decyzję o tym, jak spędzi parę następnych lat. 
W trakcie rozważania tej decyzji zmagał się z 
bezsennością. Chicago ze swojej strony 
przygotowali salary i byli gotowi wyłożyć 
kwotę potrzebną do wykupu go z Realu. Niko 
opowiada o tej sytuacji: „Nie byliśmy pewni 
swojego wyboru. Ponieważ wciąż miałem w 
Madrycie kontrakt, miałem miesięczne 
dziecko. Łatwiejszym wyborem byłoby 
pozostanie w Madrycie na rok lub dwa. Mój 
syn był za młody, by zmieniać miejsce 
zamieszkania, by zmienić wszystko”. 

 
Chwilę po tym, jak Niko podpisał umowę, Bulls 
dogadali się z Pau Gasolem. Przed 
ostatecznym sformalizowaniem umowy 
Mirotic dostał telefon od Formana: „Lot jest w 
piątek. Lecisz razem z Pau”. Dla Niko była to 
wspaniała sprawa. Po przylocie na lotnisko 
O’Hare Gasol zaproponował by razem 
pojechali samochodem. Niko- spędził godzinę 
na zamęczaniu pytaniami legendę hiszpańskiej 
koszykówki. Gasol wspomina tę podróż: „On 
najbardziej przejmował się językiem. Jest co 
prawda dwujęzyczny, nawet prawie trzy, ale 
wywiady to zawsze większa presja na 
człowieku”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Epilog 
Największą zmianą dla Miroticia po 
przenosinach do NBA, była długość treningów 
u trenera Thobdeau, który był coachem Bulls, 
gdy Czarnogórzec trafił do klubu z ‘Wietrznego 
miasta’. Niko, mówił o tym: „Nigdy nie 
trenowałem w ten sposób, trzeba mieć siły na 
dwie, trzy godziny. Dla mnie wszystko jest 
tutaj nowe. Codziennie uczę się czegoś 
nowego. Bardzo pracujemy tutaj nad obroną”. 
Jednak już w trakcie sezony można było 
zobaczyć takie obrazki: 
30 minut po jednej z takich trzygodzinnych 
sesji Thibsa na sali Advocate Center zostają 
tylko Niko i Joakim Noah. Mirotic robi 
tradycyjny trening rzutów z dystansu. Po jego 
zakończeniu trenuje wejścia pod kosz, a 
asystent Ed Pinckney imituje obronę. 
Agent Niko mówił kiedyś o nim: „Nie sądzę, by 
Nikola uważał się za lepszego niż inni, ale też 
nie sądzę, by uważał, że jest od kogoś gorszy”. 

Przed nowym sezonem zawodnik zapowiada: 
„Niektórzy są zaskoczeni moimi 
umiejętnościami, ale ci, którzy mnie znają, 
wiedzą, że najlepszy Mirotic dopiero 
nadchodzi”. 
Swoją drogę na szczyt – jakim niewątpliwie 
jest gra z najlepszymi – Niko opisuje krótko w 
swoim stylu: „Dziadek wysłał mnie do dobrej 
szkoły, bym sprawdził, czy lubię koszykówkę. 
Poszedłem tam i zakochałem się w tym 
sporcie, ciężko pracowałem i tak dotarłem 
tutaj”. 

 
Zawodnik do dzisiaj trenuje ze swoim teściem, 
W każde wakacje wraca do Czarnogóry, by 
rozwijać swoje umiejętności pod jego okiem. 
Nazywa go swoim ‘ojcem od koszykówki’. 

 

 
 

Rada Miroticia jak osiągnąć sukces: 

 

I think a lot about basketball, always try to be [focused]. I try to 
learn from other players with experience. If you want to be good at 

something, you need to learn from others, especially if you’re 
young. I think that’s important, the best way to grow as a player. Be 

focused, work hard every day and learn. 

 

Kliknij na zdjęcie aby odtworzyć film

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_wtXlWEFrc

